"إم بي آند إف" ..نشأتها كمختبر للمفاهيم
ّ
مثل العام  2018إشارة إلى العام الثالث عشر من اإلبداع الفائق الذي تتميز به عالمة "إم بي آند إف" ،التي تعد مختبر المفاهيم الساعاتية
األول من نوعه على مستوى العالم .فمع ابتكار  15حركة كاليبر مميزة ،أعادت تشكيل الخصائص األساسية آلالت قياس الزمن
"هورولوجيكال ماشين" و"ليغاسي ماشين" ،التي حظيت بإعجاب منقطع النظير؛ تواصل "إم بي آند إف" اتباع رؤية مؤسسها ومديرها
اإلبداعي ،ماكسيميليان بوسير ،في إبداع فن حركي ثالثي األبعاد ،من خالل تفكيك مفاهيم صناعة الساعات التقليدية.
بعد  15عاما ً قضاها في إدارة أرقى عالمات الساعات ،استقال ماكسيميليان بوسير من منصبه كمدير عام لدار "هاري ونستون" في العام
 ،2005من أجل تأسيس "إ م بي آند إف" (اختصار لعبارة :ماكسيميليان بوسير وأصدقاؤه) .و"إم بي آند إف" هي عبارة عن مختبر
للمفاهيم الفنية والهندسية الدقيقة ،مخصص حصريا ً لتصميم وتصنيع كميات صغيرة من الساعات التي تعكس مفاهيم أصيلة ومميّزة،
والتي يبدعها بوسير بالتعاون مع مص ّنعي الساعات المهنيين الموهوبين ،الذين يحترمهم ويستمتع بالعمل معهم.
وفي العام  ،2007كشفت "إم بي آند إف" عن أولى آالت قياس الزمن من إنتاجها" :هورولوجيكال ماشين" ،أو "إتش إم  ،"1والتي
امتازت بعلبة نحتية ثالثية األبعاد ،احتضنت محرّكا ً (أي حركة) جميل التشطيبّ ،
مثل معياراً آلالت قياس الزمن "هورولوجيكال ماشين"
المميزة التي ظهرت في ما بعد؛ وجميعها آالت تعلن ضمن وظائفها عن مرور الزمن ،وليست آالت مقصورة على اإلعالن عن مرور
الزمن .وقد قامت إبداعات آالت قياس الزمن "هورولوجيكال ماشين" باستكشاف الفضاء (كما هي حال آالت "إتش إم  ،"2و"إتش إم ،"3
و"إتش إم  ،)"6والسماء (مثل آلتي "إتش إم  ،"4و"إتش إم  ،)"9وطرق السباقات ("إتش إم  ،"5و"إتش إم إكس" ،و"إتش إم ،)"8
وكذلك أعماق الماء (مثل آلة "إتش إم .)"7
وفي  ،2011أطلقت "إم بي آند إف" مجموعة آالت قياس الزمن "ليغاسي ماشين" ذات العُلب الدائرية ،والتي تم ّتعت بتصاميم أكثر
كالسيكية (بمفهوم "إم بي آند إف" ،ليس أكثر)ّ ،
ً
ومثلت احتفا ًء بقمم االمتياز التي بلغتها صناعة الساعات في القرن التاسع عشر ،عبر
إعادة تفسير التعقيدات التي أبدعها عباقرة صانعي الساعات في الماضي ،من أجل ابتكار أعمال فنية عصرية .وعقب إصدار "إل إم "1
و"إل إم  "2صدرت التحفة "إل إم  ،"101وهي أول آلة لقياس الزمن من "إم بي آند إف" تتضمن حركة مطوّ رة داخليا ً بالكامل .بينما
ّ
مثل كل من آلتي "إل إم بربتشوال" و"إل إم سبليت إسكيبمنت" مزيداً من التوسع اإلبداعي للمجموعة .وبصفة عامة تقوم "إم بي آند إف"
بالمبادلة بين إطالق موديالت عصرية غير تقليدية بالمرة من آالت قياس الزمن "هورولوجيكال ماشين" ،وآالت "ليغاسي ماشين"
المستوحاة من التاريخ.
وحيث إن حرف  Fفي اسم العالمة " - MB&Fإم بي آند إف" – مأخوذ من كلمة  Friendsأي األصدقاء ،كان من الطبيعي حتما ً
بالنسبة إلى "إم بي آند إف" ،أن تطور عالقات تعاون مع الفنانين ،وصانعي الساعات ،والمصممين ،والمص ّنعين؛ الذين تعجب بأعمالهم
وتقدرها .وقد أدى هذا التعاون إلى إيجاد فئتين جديدتين ضمن إبداعات العالمة؛ هما" :فن األداء" و"اإلبداعات المشتركة" .وفي حين أن
ساعات "فن األداء" هي عبارة عن آالت سبق أن أبدعتها "إم بي آند إف" ،أعيد تصورها بواسطة موهبة إبداعية خارجية؛ فإن
"اإلبداعات المشتركة" ليست ساعات يد وإنما أنواع أخرى من آالت قياس الزمن ،تم تشكيلها وتصنيعها باستخدام آليات صناعة سويسرية
فريدة من نوعها ،بناء على أفكار وتصاميم "إم بي آند إف" .وبينما العديد من هذه "اإلبداعات المشتركة" ،مثل ساعات المكتب غير
التقليدية التي تم إبداعها بالتعاون مع شركة "ليبيه  ،"1839يخبر عن مرور الزمن ،فقد أنتج التعاون مع كل من عالمة "روج" ودار
"كاران داش" أشكاالً أخرى من الفن الميكانيكي.
ولمنح جميع هذه اآلالت اإلبداعية منصة عرض مناسبة ،فقد اهتدى بوسير إلى فكرة أن يتم وضعها في صالة عرض جنبا ً إلى جنب
أشكال متنوعة من الفن الميكانيكي ،أبدعها فنانون آخرون ،بدالً من أن يتم عرضها داخل واجهة متجر تقليدية .وقد أدى هذا إلى إنشاء
أولى صاالت عرض "إم بي آند إف ماد غاليري" ( – M.A.Dماد  -هو اختصار لعبارة  ،Mechanical Art Devicesأي آالت
الفن الميكانيكي) في جنيڤ ،والتي تبعتها الحقا ً ثالث صاالت عرض "ماد غاليري" في كل من تايبيه ،ودبي ،وهونغ كونغ.
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وهناك عدد من الجوائز المتميزة التي حصلت عليها العالمة ،والتي تذكرنا بالطبيعة االبتكارية التي ميزت رحلة "إم بي آند إف" منذ
تأسيسها حتى اليوم ،ومنها على سبيل المثال ال الحصر؛ حصولها في مسابقة "( Grand Prix d'Horlogerie de Genèveجائزة
جنيڤ الكبرى لصناعة الساعات") على أربع جوائز كبرى على األقل؛ ففي العام  ،2016حصلت على "جائزة أفضل ساعة تقويم" عن
ساعة "إل إم بربتشوال" ،وفي العام  2012فازت تحفتها آلة قياس الزمن "ليغاسي ماشين رقم  "1بكل من "جائزة الجمهور" (التي تم
التصويت عليها من قِبَل ع ّشاق الساعات) ،وكذلك "جائزة أفضل ساعة رجالية" (التي صوّ ت عليها أعضاء لجنة التحكيم المحترفون).
وفي العام  ،2010فازت "إم بي آند إف" بجائزة "الساعة ذات أفضل فكرة وتصميم" عن تحفتها "إتش إم  4ثندربولت" .وفي العام
 ،2015فازت "إم بي آند إف" بجائزة " ِرد دوت :الساعة األفضل على اإلطالق" – وهي الجائزة الكبرى في جوائز" ِرد دوت" العالمية
 -عن إبداعها "إتش إم  6سبيس بايرت".
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معالم الرحلة
 :2018بدأت "إم بي آند إف" هذا العام بالكشف عن الساعة الثانية من ساعات "فن األداء" ،والتي أبدعتها بالشراكة مع ستيبان ساربنيڨا،
وهي آلة قياس الزمن "مون ماشين  ."2وقد تبع هذا إطالق آلة قياس الزمن "إتش إم  – 9فالو" ،إضافة إلى افتتاح صالة عرض "ماد
غاليري" جديدة في هونغ كونغ.
 :2017غاصت "إم بي آند إف" عميقا ً في بحار اإلبداع ،بمشاركتها في "الصالون الدولي للساعات الراقية" ( ،)SIHHبآلة قياس الزمن
"هورولوجيكال ماشين رقم  7أكوابود" .في حين تم إطالق آلة قياس الزمن "ليغاسي ماشين سبليت إسكيبمنت" في شهر أكتوبر من ذلك العام.
 :2016تلقّت "إم بي آند إف" الدعوة لالنضمام إلى معرض "الصالون الدولي للساعات الراقية" ( )SIHHالمرموق في جنيڤ .وفي
العام نفسه وُ لِ َد األخ األصغر لـ"ملكيور" تحت اسم "شيرمان" ،والذي تم تقديمه في  .SIHHوبعد أشهر معدودة ،انضم "بالتازار" إلى
مجموعة ساعات المكتب التي تتخذ شكل روبوتات مثيرة.
وفي دبي ،تم افتتاح الفرع الثالث لصالة عرض "إم بي آند إف ماد غاليري" في شهر يناير .ثم قدمت "كاران داش" و"إم بي آند إف" قلم
"أستروغراف" ،كما تم إطالق آلة قياس الزمن "إتش إم َ - 8كن-أَم" في أكتوبر.
" :2015إم بي آند إف" تحتفل بمرور  10سنوات على تأسيسها ،بإطالق موديالت تذكارية هي" :إتش إم إكس" ،وساعة المكتب المذهلة
"ملكيور" ،التي تم ابتكارها بالتعاون مع دار "ليبيه  ،"1839عالوة على "ميوزيك ماشين  ."3وإضافة إلى ذلك ،قامت "إم بي آند إف"
وصانع الساعات الشهير ستيفن ماكدونيل ،بإعادة ابتكار تعقيدة التقويم الدائم من خالل التحفة "إل إم ِبربتشوال".
بايرت" ،و"ليغاسي ماشين "101؛ التي اشتملت على أول كاليبر تم
 :2014صدور آلتيّ قياس زمن جديدتين هما" :إتش إم  6سبيس ِ
تصميمه وتطويره داخليا ً في "إم بي آند إف" .وشهد العام ذاته افتتاح صالة عرض "ماد غاليري" الثانية في تايبيه بتايوان.
 :2013آلة "ليغاسي ماشين" الثانية ("إل إم  )"2تخرج إلى النور .كما تمت إعادة تشكيل "إتش إم  "3في نسخة مبتكرة باسم "إتش إم 3
– ميغاويند" .وشهد العام  2013أيضا ً أول تعاون مشترك بين "إم بي آند إف" ومص ّنعة الصناديق الموسيقية المرموقة "روج" ،حيث
ّ
مثل "ميوزيك ماشين  "1بداية مجموعة من ثالثة صناديق موسيقية إبداعية ثرية ،بتصاميم مستوحاة من سُفن الفضاء.
 :2012إطالق آلة قياس الزمن "إتش إم  ،"5المستوحاة من السيارات السوبر األيقونية التي ترجع إلى السبعينيات – والتي أعادتها هذه
اآللة المبتكرة إلى الواجهة مجدداً بعد  40عاما ً ،تحت اسم "أون ذا رود أغين".
" :2011ليغاسي ماشين رقم  "1تعلن ميالد خط جديد باسم" :ليغاسي ماشين" ،والذي يقدم ساعات ّ
تمثل أروع احتفاء بتراث صناعة
الساعات في القرن التاسع عشر .وشهد العام ذاته افتتاح صالة عرض "إم بي آند إف ماد غاليري" في جنيڤ" ،حيث تجتمع آالت قياس
الزمن اإلبداعية ،وآالت الفن الميكانيكي ذات البراعة الفائقة".
 :2010آلة قياس الزمن "إتش إم  4ثندربولت" ،الفائزة بجائزة "جائزة جنيڤ الكبرى لصناعة الساعات" ( ،)GPHGتفرض نفسها
كأكثر ساعات "إم بي آند إف" ثورية حتى تاريخه .وفي هذا العام تم أيضا ً إطالق إصدارين من ساعة "إتش إم "3؛ هما" :إتش إم – 3
فروغ" ،و"جوليري ماشين" التي تم إبداعها بالتعاون مع دار "بوشرون" للمجوهرات.
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 :2009إطالق مجموعة "إتش إم  "3األيقونية ،بالكشف عن آلة قياس الزمن "هورولوجيكال ماشين رقم 3
و"ستاركروزر".

 -سايدوايندر"

 :2008آلة قياس الزمن "هورولوجيكال ماشين رقم  "2تحدث ثورة عارمة في عالم الساعات الراقية ،بفضل شكلها المميّز وتركيبها غير
المسبوق.
" :2007إم بي آند إف" تكشف عن أولى آالت قياس الزمن "هورولوجيكال ماشين"" :إتش إم ."1
 :2006بينما انخرط في تطوير أولى آالته لقياس الزمن ،سافر ماكس حول العالم إلقناع وكالء تجزئته المستقبليين باالنضمام إليه في
مغامرته المدهشة هذه.
 :2005بعد عقود قضاها في االلتزام بقواعد الشركات العاملة في صناعة الساعاتّ ،
حطم ماكسيميليان بوسير القيود ،وقاد ثورة كبرى
تحت اسم "إم بي آند إف".
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ماكسيميليان بوسير – سيرة ذاتية
وُ لِد ماكسيميليان بوسير في ميالن بإيطاليا ،قبل أن ينتقل في سن مبكرة إلى لوزان بسويسرا ،حيث أمضى شبابه .نشأ بوسير في بيئة وعائلة متعددة
الثقافات ،فوالده كان مديراً ودبلوماسيا ً سويسرياً ،والذي التقى بوالدته الهندية الجنسية في مومباي ،األمر الذي قاد بوسير إلى تطويره نهجا ً متنوّ عا ً
ومتداخل الثقافات ،على نطاق واسع ،في حياته وعمله.
وفي يوليو من العام  ،2005وفي سن الثامنة والثالثين ،أسس بوسير أول مختبر ساعاتي في العالم قائم على ابتكار مفاهيم جديدة في عالم قياس الوقت،
تحت اسم "إم بي آند إف" (وهي األحرف األولى من عبارة :ماكسيميليان بوسير وأصدقاؤه) ،والتي يتشارك فيها اليوم مع سيرج كريكنوف .وتجسّد "إم
بي آند إف" هذه على أرض الواقع حلم بوسير في امتالك عالمة خاصة به ،يكرّسها بشكل كامل لتطوير مفاهيم مبتكرة لقياس الزمن ،وذلك من خالل
العمل مع مجموعات صغيرة من األشخاص فائقي اإلبداع ،الذين يستمتع بوسير بالعمل معهم.
تغذى شغف ماكسيميليان بوسير الكبير بصناعة الساعات الراقية ،من خالل عمله األول لدى "جيجر-لوكولتر" .فخالل السنوات السبع التي أمضاها
ضمن فريق اإلدارة العليا بهذه الشركة ،في تسعينيات القرن العشرين ،تعززت صورة "جيجر-لوكولتر" بقوة ،بل وضاعفت رأسمالها عشر مرات .وقد
تنوّ عت مسؤوليات بوسير لدى "جيجر -لوكولتر" من إدارة وتطوير اإلنتاج ،إلى البيع والتسويق في أوروبا.
ّ
تمثل روح المبادرة موطن قوة بوسير ،ففي العام  ،1998حينما لم يتجاوز سنه الحادية والثالثينُ ،عيِّن مديراً عاما ً لشركة "هاري ونستون رير
تايمبيسيز" في جنيڤ .وخالل السنوات السبع التي قضاها هناك ،حوّ ل بوسير هذه الشركة إلى عالمة ساعات راقية مكتملة المعالم ولها احترام كبير
وتبجيل بالغ في دنيا الساعات الراقية ،وذلك من خالل تطوير استراتيجياتها ومنتجاتها وخطط التسويق والتوزيع الخاصة بها حول العالم ،فيما لم يغفل
االهتمام بجانب التصميم ،وتعزيز مجاالت البحث والتطوير والتصنيع داخل الشركة .وقد أدت جهوده هذه إلى زيادة رأس المال بنسبة  ،%900كما
تبوأت "هاري ونستون" أعلى المراكز الريادية ضمن فئتها التنافسية .ولدهشة الجميع ،رفض بوسير عقداً جديداً سخيا ً قدمته له "هاري ونستون"،
مفضالً على ذلك أن يتبع حلمه.
وبعد عشرة أيام ،وُ لد أول مختبر من نوعه في العالم للمفاهيم الساعاتية هو" :إم بي آند إف" (أي :ماكسيميليان بوسير وأصدقاؤه)" .عندما أسست "إم
بي آند إف" ،قال الجميع :هذا أضعف اسم على اإلطالق يمكن أن ُتسمى به عالمة للساعات .ال يمكنك أن تسميها "فالن" وأصدقاؤه .ولكنني أردت
إعادة العنصر البشري إلى المعادلة مرة أخرى .نحن الوحيدون في صناعة الساعات الذين نذكر بالتفصيل أسماء جميع الذين قاموا بتحويل المخطط
التصميمي إلى حقيقة ،اعترافا ً بفضلهم".
وبفضل "األصدقاء" ،كشفت "إم بي آند إف" ،في العام  ،2007عن أولى مفاهيمه الثورية :آلة قياس الزمن "هورولوجيكال ماشين رقم  ،"1والتي
امتازت بعلبة ثالثية األبعاد ،احتضنت حركة جميلة التشطيبّ ،
مثلت معياراً آلالت قياس الزمن "هورولوجيكال ماشين" المميزة التي ظهرت في ما بعد؛
وهي آالت تعلن ضمن وظائفها عن مرور الزمن ،وليست آالت مقصورة على اإلعالن عن مرور الزمن.
وفي العام  ،2011أطلقت "إم بي آند إف" مجموعة آالت قياس الزمن "ليغاسي ماشين" ذات العُلب الدائرية ،عندما تساءل بوسير" :ماذا كان سيحدث
لو كنت قد ولدت في العام  1867بدالً من العام 1967؟ ففي بدايات القرن العشرين ظهرت أولى ساعات اليد؛ وحينها كنت سأود إبداع آالت لقياس
الزمن ثالثية األبعاد الرتدائها على المعصم ،لكن لم يكن ليوجد مقاتلو "غريندايزر" أو طائرات مقاتلة إللهامي .لكن كان سيكون لدي ساعات للجيب،
و"برج إيفل" وقصص جول ڨيرن ..فكيف كان سيكون شكل آالتي عندها؟ وكانت "ليغاسي ماشين رقم  "1هي إجابتي عن هذا السؤال".
وحيث إن حرف  Fفي اسم العالمة  MB&Fيشير إلى كلمة  ،Friendsأي األصدقاء ،كان من الطبيعي بالنسبة إلى "إم بي آند إف" ،أن تطور تعاونا ً
خاصاً ،تجسد من خالل مجموعاتها من آالت "فن األداء" و"اإلبداعات المشتركة" .وهذه على التوالي هي ساعات من إبداع "إم بي آند إف" ،قام بإعادة
تفسيرها الفنانون وصانعو الساعات والمصممون ،الذين يعجب ماكس كثيراً بأعمالهم؛ وساعات تم تصورها وتصميمها بواسطة "إم بي آند إف" ،لكن
تم تشكيلها وتصنيعها باستخدام آليات صناعة سويسرية فريدة من نوعها.
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وبما أن "إم بي آند إف" تقوم بتفكيك مفاهيم صناعة الساعات التقليدية لتعيد بناءها في شكل فن حركي ثالثي األبعاد؛ كان االمتداد الطبيعي لتلك الفكرة
هو تأسيس أولى صاالت عرض "ماد غاليري" في جنيڤ ( – M.A.Dماد  -هو اختصار لعبارة  ،Mechanical Art Devicesأي آالت الفن
الميكانيكي) .وال تعرض صالة العرض إبداعات "إم بي آند إف" من آالت قياس الزمن ،واإلبداعات التي تعاونت فيها مع آخرين ،فقط ،ولكنها تعرض
أيضا ً أعماالً فنية لفنانين حركيين وميكانيكيين مشهورين ،وبعد ذلك ازداد عدد صاالت العرض لتشمل ثالث صاالت عرض "ماد غاليري" أخرى؛ في
كل من دبي وتايبيه وهونغ كونغ.
في شهر سبتمبر من العام  ،2018حصل ماكسيميليان بوسيرعلى جائزة "غايا لريادة األعمال" – Gaïa Prize for Entrepreneurship -
وهي الجائزة األرفع مقاما ً التي تقدّر المسيرات المهنية االستثنائية في مجال صناعة الساعات ،والتي غالبا ً ما يعتبرها العاملون في الصناعة بمثابة
جائزة "نوبل" لصناعة الساعات .ووفقا ً لقرار لجنة التحكيم ،فقد مُنحت الجائزة لبوسير "اعترافا ً وتقديراً لنهجه اإلبداعي في صناعة الساعات من حيث
تصميم وتسويق منتجاته ،وللطريقة المبتكرة التي يدير بها شركته".
تخرّج بوسير في العام  1991بشهادة الماجستير في هندسة التقنيات الدقيقة ،من "معهد االتحاد السويسري للتكنولوجيا" في لوزان.
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